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 ואלה המשפטים. 

תרגם אונקלוס: "ואלין דיניא די תסדר קדמיהון". 

שצדיקי הדור מסדרים הדינים כמו שיאות ונאה לפניהם, וזהו 

סדר. ואם ח"ו אין הצדיקים מסדרים אזי הוא צלמות ולא 

סדרים ח"ו. צלמו"ת להיפך ראשי תיבות תתברך לנצח צורנו 

לם היא על ידי הצדיקים מלכנו וגואלנו. וזהו אם הנהגת העו

גול סאז גילוי אלקותו ית' בעולם. סד"ר הוא ראשי תיבות 

חמים, סגול הוא בחסד כמבואר בעץ חיים, והצדיקים רין ד

עושים התכללות חסד דין רחמים יחד. והוא המתקת 

"ותשם בסד  –הגבורות, חסד הוא ח' סד, סד הוא גבורה 

בה אשר משם עולם התשו –רגלי", וח' הוא בינה תמינאה 

 אין הדינים נמתקין אלא בשרשן. –הוא המתקה 

)כח, וזהו: "ואלה המשפטים", משפט נמצא בפירוש רש"י 

אשר הוא כולל טענות בעלי הדין, גמר הדין ועונש הדין, טו( 

מחמת שמשפט הוא עמודא דאמצעיתא שכולל הדעת והאמת 

 : "ועז מלך)תהלים צט, ד(וההתקשרות למלכותא קדישא. וזהו 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(   משפט אהב".

 

 כי תקנה עבד עברי.

צריך  –מי שרוצה לקנות לעצמו עבדות השי"ת, "עברי" 

לדעת בראשית דרכו שלא להתפעל ולא להתבייש מבני אדם 

המלעיגים עליו בעבודת ה', כמו שכתוב לגבי אברהם אבינו 

ע"ה שלכך נקרא עברי שכל העולם כולו בעבר אחד והוא 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(       עבר השני.מ

 

 מכה איש ומת וגו'.

הסימן לתיקון בימי השובבי"ם הוא משום שימי השובבי"ם 

הם בין חנוכה לפורים דהוא תרין ירכין דקשוט. ובכל סדרא 

מפרשיות שובבי"ם מרומז החטא הידוע ותיקון ובפרשת 

קאי על  –משפטים הרמז הוא "מכה איש ומת", "מכה איש" 

גם הברית רח"ל דזה שוחט הילדים, התיקון שלו הוא פ

שימסור נפשו בקריאת שמע, והגם שעיקר מסירות  –"ומת" 

נפש צריכים בנפילת אפים, אך אין שכל כל כך לזה. וזהו 

אם נכשל ח"ו בחטא  –אם במזיד. אמנם "ואשר לא צדה" 

משה  –היינו אותך  –זה בשוגג, אז "ושמתי לך מקום" 

ר דאתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, שהוא צדיק הדו

עשיתי לך להיות המקום אשר האיש הישראלי ינוס שמה 

שתתקן לו, כי על ידי ההתקשרות לצדיק הדור יתוקן פגם 

זה. וכמו שמסופר אשר חסיד אחד הלך כל הדרך ברגליו 

למרן אדמוה"ז זי"ע ואמר לו אדמוה"ז שהוא תיקון לחטא 

הוא יסוד כמו שכתוב  הידוע. ויש להסביר כי צדיק הדור

"וצדיק יסוד עולם", ורגלים רומז לחטא זה כמו  )משלי י, כה(

"ואץ ברגלים" וכו'. ולפיכך אם הולך  )שם יט, ב(שכתוב 

 ברגליו לצדיק הדור מתקן החטא ומה שפגם במדת היסוד.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע( 

 

 ן אנשים וגו'.ווכי יריב

"והכה איש את "אנשים" הם היצר טוב והיצר הרע, 

 –היינו שהיצר טוב יכה את היצר הרע, "באבן"  –רעהו" 

זו נתינת צדקה,  –היינו אותיות תורה ותפלה, "או באגרף" 

היינו שהוא בעל עסק שצריך  –"אם יקום ויתהלך בחוץ" 

אז נקי מהחיוב  –לילך בחוץ למשא ומתן, "ונקה המכה" 

רית דתורה ותפלה כידוע אשר יוצא הוא בפרק אחד שח

שצריך לקיים בכל יום שבתו  –וערבית, "רק שבתו יתן" 

בבית ה' לכל הפחות לקבוע ללמוד פרק אחד שחרית 

 –וערבית, "ורפא ירפא" תרגם אונקלוס: "אגר אסיא ישלם" 

שיהיה מתמכין דאורייתא להחזיק תלמידי חכמים וצדיקים 

 הנקראים רופאי הנפשות.

 ועיל.ששמירת שבת מ –גם "שבתו" אותיות שבת 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

 רק שבתו יתן ורפא ירפא.

ּתֹו יתן", כלומר שישמור שבת אחת כראוי,  קרי ביה "ַשּבַ

ירפאהו השי"ת את הגוף ואת הנפש מכל  –אזי "ורפא ירפא" 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(          תחלואים ומכאובים.

 

ין ולא הקשה אמאי כתיב ארבעה אבות נזיק יו"טבתוספות 

מזיקין, והגיד כי הד' גלויות בבל אדום מדי יון הם הד' 

: "עת אשר שלט האדם באדם )קהלת ח, טאבות נזיקין, וכתיב 

אם האדם דבליעל שולט באדם דקדושה, "הוא  –לרע לו" 
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היינו לאדם דבליעל, שעל ידי זה מוציא האדם  –רע לו" 

אדם דקדושה כל הניצוץ הק' שבקרב האדם דבליעל ונעשה ה

 –דבליעל ניזוק בעצמו. ולפיכך הם נקראים ד' אבות נזיקין 

 שהם ניזוקין על ידי שליטתם על נשמות ישראל.

והתיקון לד' גלויות הוא הלימוד דד' שומרין, היינו 

ששומר חינם הוא עובד השי"ת שלא על מנת לקבל פרס 

בשום צד בעולם, ושומר שכר הוא עובד על מנת לקבל פרס 

נתו גם כן קצת לשם שמים ולפיכך פטור ומכל מקום כו

היינו מי שעובד  –מהאונסין, ושואל הוא שכל הנאה שלו 

רק לשם פניות וכבוד וכהאי גונא ולפיכך חייב אפילו 

 באונסין )ושוכר הוא כשומר שכר(.

וכן יש מדריגה שהרע גופא נהפך לטוב על ידי שליטתו 

הודה בקדושה, כמו שכתוב בספר הק' עמק המלך שרבינו י

החסיד אם גוי היה זורק בו אבן היה אחר כך מוכרח 

אשר בבואו פעם מרן אדמוה"ז זי"ע להתגייר. וכן מסופר על 

הראשון לעיר נובהרדוק ירו מתנגדים אבנים בגוהרקא דיליה 

ולבסוף נהפכו כולם לאנשי שלומו ונעשו חסידים גמורים, 

 ואדמוה"ז היה קורא להם האבנים הטובות שלי.

 דמו"ר מוהר"א זי"ע()מרן א 

 

על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל 

 דה אשר יאמר כי הוא זה.יאב

פירוש הפשיעה הגדולה מכל  –"על כל דבר פשע" 

רצה לומר דיני שור כמו כי יגח  –הפשעים היא, "על שור" 

היינו על דיני חמור כגון  –שור איש וכדומה, "על חמור" 

וכדומה, "על שה על שלמה על כל  המחליף פרה בחמור

–אבדה"  רצה לומר על דיני שה ושלמה. "על כל –אבדה" 

היינו  –וכן בכל עניני אבדה, "אשר יאמר כי הוא זה" 

שיאמר עליו כי הוא זה בפשטות כמו שכתוב בתורה ואין 

גנוזים בדברי התורה הק' דברים טמונים שגנז עתיק יומין, 

ם. רק צריך לידע כי זהו הפשע היותר גדול שבחטאי

"ובתורתך כתוב לאמר שמע ישראל וכו'", היינו "ובתורתך 

פירוש כל מקום שכתוב בתורה הק', הוא אך  –כתוב" 

פירוש שמכל דבר שנמצא בתורה  –"לאמר שמע ישראל" 

הק' ואפילו אלו המלובשים לכאורה בענינים פשוטים אפשר 

שכתב  ללמוד מהם אהבת ואחדות הבורא ב"ה. ועל דרך מה

בשל"ה הק' שאין בין "ותמנע היתה פלגש" ל"שמע ישראל", 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(    ומשניהם אפשר ללמוד לעבודת השי"ת.

 

 אם כסף תלוה את עמי.

ַלֶוה, על דרך  "אם כסף" לשון בתמיה, ותלוה כמו ּתְּ

: "אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא )אבות פ"ו מ"ט(שאמרו חז"ל 

ַלֶוה" בתמיה, "את העני"  זהב". וזהו "אם כסף מה שאתה  –ּתְּ

 זה תלוה אותך. –נותן צדקה לעני, זה "עמך" 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(

 ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך וגו'.

היינו מיד בתחלת הכנס האדם לעבודת השי"ת בראשית 

יום המיתה, וכך צריך לזכור  –ימיו צריך לזכור "אדמתך" 

יוכל לבוא בית  –"תביא בית ה' אלקיך" כל ימי חייו, ובזה 

השי"ת ולהיות דבוק בו ית'. ועל זה נאמר "הנה אנכי שולח 

שאם ילך בדרך זו יזכה  –מלאך לפניך לשמרך בדרך" 

לסייעתא מלעילא כי הבא ליטהר מסייעין לו. "ולהביאך אל 

היינו כשכל חייו קדש לה' זוכה  -המקום אשר הכינותי" 

 עצמו אל המקום אשר הכין לצדיקים.האדם שהקב"ה יביאו ב

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(

 

 ועבדתם את ה' אלקיכם.

די )בפיוט אתיצבה הנדפס בסידורים קודם תפילת מוסף ליו"ט( דק על דק 

וילסט דינען דעם אוייבערשטן דין זיך, השי"ת נקרא דק על 

 שהוא שורה על מי שהוא דק מחומריות. –דק 

 לין זי"ע()מרן אדמו"ר הק' מקר

 

 את מספר ימיך אמלא.

למעלה עומדים כל הימים שאדם חי על פני האדמה, כי 

שם הוא למעלה מן הזמן ולמעלה מן המקום, ואם אדם חוטא 

רח"ל באיזה יום אזי חסר למעלה היום או שמקולקל. ואם 

 חזר אדם בתשובה אומר לו הקב"ה את מספר ימיך אמלא.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

 רו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע.ויאמ

היינו שנעשה כל כך הרבה, עד שעל ידי זה נזכה 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(           לשמיעה.

 

 

 פרשת שקלים

 

 

לשון לקיחה, לרמז  –הוא בלשון ארמית שקלי  שקלים

לעבוד את )זיך נעמען( שבשבת זו האדם יכול לקחת את עצמו 

מו מחדש למי שרוצה להרגיש ה', וזה הזמן לקחת את עצ

 חירות אמיתית בחג הפסח כי מעכשיו מתחלת ההכנה. 

 (בדרך שבת שקלים תשס"ו )מרן אדמו"ר שליט"א

 

ובפרשת שקלים אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע משאני מת אין 

אני נזכר אמר לו הקב"ה חייך כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם 

שנה ושנה  פרשת שקלים ואתה זוקף את ראשם כך בכל

כשקוראים אותה לפני כאילו אתה עומד שם באותה שעה וזוקף 

 .)תנחומא פ' תשא אות ד'(את ראשם. 

 )עזרא ט, ו(ענין זוקף את ראשם הוא על דרך מאמר הכתוב 

   "כי עונתינו רבו למעלה ראש", ובשבת זו על ידי 
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תשובה אמיתית זוכה האדם לזקיפת הראש מתוך כל העוונות 

 בהם. שראשו נשקע

 (ובדרך שבת שקלים תשס" )מרן אדמו"ר שליט"א     

 

 .)שקלים ב.(באחד באדר משמיעין על השקלים 

הנה פטירת משה רבינו ע"ה היתה באדר, ואפשר לחשוב 

שכיון שמת בטל כוחו כמו שחשב המן. והוא לא ידע 

, היינו שבכל שנה מתחדש כוחו )מגילה יג:(שבאדר נולד משה 

ולכן נתקנו השקלים שהם מכוחו של משה גם לאחר מותו. 

שעומד וזוקף את ראשם דוקא באדר להראות שלא נתבטל 

 (ובדרך שבת שקלים תשס" )מרן אדמו"ר שליט"א        כוחו.

 

 אור פניך עלינו אדון נשא ושקל אשא בבית נכון ונשא.

ולכאורה צריך להבין הלשון ושקל אשא, דהוי ליה 

)שמות יותר מחצי שקל דכתיב למימר וחצי שקל, דלא הביאו 

"העשיר לא ירבה". אלא יש לומר שבא לרמז שהדרך ל, טו( 

היינו לעורר בקרבו את  –לאיש ישראל לזכות ל"אור פניך" 

נקודת האלקות הטמונה בו ולאור באור פני מלך חיים, היא 

שהוא נותן מחצית השקל ואף חברו נותן,  –"ושקל אשא" 

מתאחד החלק הטוב שבקרבו היינו אחדות הלבבות, דכאשר 

עם חלק הטוב שבחברו, הרי יש לכל אחד מהם את חלק 

הנשמה של שניהם יחד. ולכן נחשב זה כשקל. ועל ידי זה 

 אפשר לזכות ל"אור פניך עלינו אדון נשא".

 )מרן אדמו"ר שליט"א(       

 

 רצנו כשי.

היינו שכשם שהמקבל מתנה מחברו אינו בודק ומתבונן 

מתנה שקיבל, כיון שהיא רק מתנת חנם ולא בטיב ובשווי ה

מכר, כך עתירתנו ובקשתינו שהשי"ת ברוב אהבתו אותנו 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(   יקבלנו כשי ולא יביט על חסרונותנו.

 

 כי תשא את ראש בני ישראל.

ובמדרש: במה תרום קרן ישראל בכי תשא את ראש. ויש 

תי שבתות לבאר על פי מאמר חז"ל: אלמלא שמרו ישראל ש

מיד היו נגאלין. וזה ביאור המדרש: במה תרום קרן ישראל, 

ם אבתות שהיינו בגאולה השלימה. בכי תשא, ראשי תיבות 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(          שמורו.ת

 

 כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת ה'.

 יש לבאר על פי מאמר חז"ל דאין מענישים בבית דין

של מעלה אלא מבן עשרים. וזהו הרמז בפסוק: "כל העובר 

על הפקודים מבן עשרים שנה", היינו רק כשהוא למעלה 

מעשרים שנים. "ומעלה", בבית דין של מעלה. "יתן", ראשי 

פשו. וכן איתא בבעל הטורים: "שנה ניקון תתחייב יתיבות 

 י"ע()מרן אדמו"ר מוהרחה"ד ז      ומעלה", בגימטריא לעונשין.

 

 רים וגו' לכפר על נפשתיכם וגו'.וולקחת את כסף הכפ

כי מהרהורי תשובה שיש לאיש  בשם אביו ז"לאמר 

ישראל בכל השנה, מזה נעשה היום כיפורים שלו, וכפי 

מדריגת ההרהורי תשובה שלו בכל השנה כך הוא מדריגתו 

ביום הכיפורים. ובזה יש לבאר הפסוק ולקחת את הכסף, 

סופין. הכפורים, היינו הרהורי תשובה של לשון תשוקה וכי

כל אחד ואחד. וזה יהיה לכם לכפר על נפשותיכם. כי 

מהרהורי תשובה אלו נעשה יום הכיפורים של כל אחד 

ואחד, וזהו לכפר על נפשותיכם, כי כפי דרגת הרהורי 

 תשובה כך תהיה מדריגת יום הכפורים שלו.

להרהורי  ונראה לבאר על פי זה כי כסף הכפורים רומז

תשובה וכסופין של האדם. וזהו ולקחת את כסף הכפורים, 

שתקח את כל ההרהורי תשובה אתך עמך בלכתך לעולם 

הבא, ונתת אותו על עבודת אהל מועד, רומז שיקח אותם 

. והיה )איוב ל, כג(עמו לבית עולמו הנקרא בית מועד לכל חי 

לו את  לבני ישראל לזכרון לכפר וגו', היינו שהשי"ת יזכור

 כל ההרהורי תשובה ויהי זה לו לכפרת נפשו.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 תיכם.ווהיה לבני ישראל לזכרון וגו' לכפר על נפש

נראה לומר על פי מה שכתב השל"ה הק' כי כל אחד 

מישראל צריך שיהיו לו ב' תמידין, והיינו ב' דברים שנאמר 

יח דעתו מהם בהם תמיד, שיזכור אותם כל ימי חייו ולא יס

. והב' )תהילים טז, ח(אף לרגע. והם שויתי ה' לנגדי תמיד 

יעויין שם בדבריו הקדושים. )שם נא, ה( וחטאתי נגדי תמיד 

ובזה נבאר מאמר הכתוב והיה לבני ישראל לזכרון, כלומר 

שצריך להיות לפני כגל אחד ואחד מישראל לזכרון, שיזכור 

גדי וגו', וגם "לכפר על תמיד, "לפני ה'" היינו שויתי ה' לנ

נפשתיכם" שיזכור תמיד שצריך הוא לסליחה וכפרה, והינו 

וחטאתי נגדי תמיד, ב' דברים אלו צריך שיהיה תמיד לבני 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   ישראל לזכרון.

 

הוא דבר גשמי, ונקרא כסף לשון כיסופין מחמת  כסף

שלבני שבני אדם נכספים אליו. ובאמת הוא דבר מכוער 

אדם יש כיסופין לדבר גשמי. אמנם דוקא לכן הרבה ממצוות 

להעלות  –התורה הם על ידי השימוש בכסף, כי זה העיקר 

 לקדושה את הדברים הגשמיים ביותר. 

(ובדרך שבת שקלים תשס" )מרן אדמו"ר שליט"א
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 שקלים תשס"ט –רעוא דרעוין פ' משפטים 

 

ר לעיני בני ישראל, ומראה כבוד ה' כאש אכלת בראש הה

ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום 

וארבעים לילה. וברש"י: ענן זה כמין עשן הוא ועשה לו הקב"ה 

 למשה שביל בתוכו.

 

אנו כעת בזמן של נעילה, בחי' רעוא דרעוין, ובזמן  עומדים

דאף  זה נתגלה ביותר יקרת הזמן. אי' בליקו"ת הענין דאי' בחז"ל

על פי שהאש יורדת מלמעלה מצוה להביא מן ההדיוט, דהנה 

האדם נברא מד' יסודות: אש, רוח, מים, עפר, ואש הוא בעצם 

אורו ית' אשר מלאכים ושרפים חלים ורועדים מפני אש כסא, 

ומהאש הזו נשתלשל עד לעולם הזה מבחי' אש אצל האדם, 

לותה ועל כן צריך האדם לקחת בחי' אש אשר בקרבו ולהע

לשורשה, והיינו שיעסוק בתורה ותפילה מתוך התלהבות ואש 

קודש, ועל ידי זה מעלה את האש אשר בקרבו לשורשה. וזה 

הענין של מצוה להביא מן ההדיוט, היינו שיביא מעצמו בחי' 

 ה.-אש, שתהיה עבודתו מתוך רשפי אש שלהבת י

 

אם להיפך ח"ו, שלוקח את האש שבקרבו לעניני עולם  אך

, והיינו שמתלהט אחר עניני עולם הזה, הרי אין לך בושה הזה

כח השי"ת שהכניס בו  –גדולה מזו שלוקח שרביטו של מלך 

ומשתמש בו לענין שכנגד רצונו ית' ואוי לאותה בושה. ובודאי 

יכול האדם לעסוק בכל עניני העולם הזה, אך שיהיה זה כלאחר 

. וכאשר יד וכמאן דשדי בתר כתפיה ולא יעשה מזה העיקר

עוסק בעניני עבודת ה' מתוך התלהבות אזי על ידי זה מכבה 

ומכלה ושורף ומבער את אש התאוה לענינים גשמיים. וזהו 

לא יאכל האדם קודם  -שאמרו חז"ל: ,לא תאכלו על הדם' 

שיתפלל, כי אם יאכל קודם שיתן כחו בתפילה אזי עלול ח"ו 

גשמיים, ועל  לימשך אחר העולם הזה וליטול כח האש לענינים

כן דוקא אחר שמתפלל ומכניס את האש בדביקות והתלהבות 

להשי"ת על ידי זה מכלה את אש העולם הזה ויכול אז לעסוק 

 בענינים גשמיים.

 

 זה מביא שם גם על בחי' תפילה, ע"ד משל לבן  וענין

  שרואה את אביו מרחוק וצועק אליו וכאשר מתקרב ביותר 

בר בחי' יחוד ודביקות. כמו כן כבר אינו צועק, ואז הוא כ

בתפילה, כל סדר קרבנות ופסוקי דזמרא שאז זה בחי' אש 

שבוער בקרבו ומתבונן בגדלות הבורא, ,הללו את ה' מן הארץ' 

וכו', ואחר כך כשמגיע לשמונה עשרה אז הוא כבר בבחי' יחוד 

 עם השי"ת. 

 

ענין שבת שקלים. דאי' בישמח ישראל שהד' פרשיות  וזהו

על הד' יסודות: שקלים רומז על אש. מים לזכור, שמים רומז 

מצימחים כל מיני תאוות רעות שמקררים את האדם מעבודתו. 

פרה רומז לעפר, שצריך שישפיל את עצמו כעפר. ורוח 

להחודש. וכל זה הוא הכנה ליו"ט פסח הבעל"ט, לזכות להכיר 

בחי' אהבתי אתכם אמר ה', וההכנה היא שיתן את כח האש 

בו להשי"ת. וזהו שאומרים ביוצרות לשחרית: בשמעו שבקר

אמר ונתנו איש כופר פץ במה יתרצה אשכול הכופר וגו' קדוש 

כחפץ להצדיק עם זה כמין מטבע אש הראהו במחזה, שמשה 

רבינו חשש ,במה יתרצה אשכול הכופר', ועל זה הראהו הקב"ה 

כמין מטבע של אש, שזהו כח האש שצריך להבעיר בקרבו ועל 

 די זה יכלה את האש שכנגד.י

 

: ,והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה )עובדיה א, יח( וכדכתיב

ובית עשו לקש', אם יהיה ,בית יעקב אש', היינו שעובד את 

השי"ת מתוך אש, על ידי זה יהיה ,בית יוסף להבה', מכלה 

ושורף את כל התענוגים ויזכה לבחי' יסוד לקדש את עצמו 

לקש', שעל ידי זה ניצוץ אחד יוצא ממפוח  להשי"ת, ,ובית עשו

שלך שמכלה הכל. וירמז זאת במה שאמרו חז"ל: אם נתחייב 

אדם מיתה מה יעשה ויחיה היה רגיל לשנות דף אחד ישנה שתי 

בקרבו מחמת שלקח  יותדפים, נתחייב מיתה, רומז שנפסק הח

ע"י  –כל הכח של האש לעניני עולם הזה, ומה תקנתו ויחיה 

שיתחזק ויתגבר בעסק התורה אשר נמשלה לאש כדכתיב 

,הלא כל דברי כאש נאום ה'', על ידי זה יכבה את האש 

: גלוי וידוע לפני מי שאמר )מגילה יג:(הגשמית. וזה דאי' בגמרא 

ם על ישראל לפיכך והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלי

הקדים שקליהן לשקליו, כי המן הרשע רצה להגביר רוח האש 

של העולם הזה להמשך אחר הגשמיות וממילא תתבטל האש 

האלקית ח"ו. ועל דרך שפירש מרן אדמוה"ז זי"ע מאמר רז"ל 

: אלקיהם של אלו ישן הוא, היינו האש האלקית וחיות )שם(

הקדים שקלים לבית  השי"ת שבקרבם הוא בבחי' ישן, והקב"ה

()בלתי מוגה      המקדש ועל ידי זה נתבטלו שקליו של המן הרשע.
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 שיחת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 סיום ימי שובבי"ם ת"ת –עש"ק פ' תצוה תשע"ו 

 בהיכל ישי"ק
 

עומדים כעת בסיום ימי השובבי"ם. חז"ל אומרים: יש  אנו

רוחניים יכול אדם  קונה עולמו בשעה אחת, והכוונה שבענינים

בשעה אחת של תשובה לקנות כל חיי העולם הבא. ואפילו מי 

שלא זכה לעשות בימי השובבי"ם מה שצריך, יתפלל להשי"ת 

 שתהיה לו עליה וחיזוק בשב"ק הזו.

 

ה' זכינו שבימי השובבי"ם התחזק כל אחד כפי כחו.  ברוך

בלימוד חמש שעות אתמול היתה עליה גדולה, וברור שלכל 

חור היתה התחזקות ועליה. וממילא בשבת הקרובה שעדיין ב

שייכת לימי השובבי"ם יכול כל אחד לקבל חיות חדשה כפי 

 כחו.

 

: ,ולא יזח החשן מעל האפוד', )פ' תצוה כח, כח(השבוע  בפרשת

ואי' בדגל מחנה אפרים שהחושן הוא כנגד הלב כידוע, ואפד 

פד, כלומר שפיו בגימ' פה, והרמז בזה שלא יזח החושן מעל הא

ולבו יהיו שוים. יהודי צריך להקפיד שיהא דובר אמת, ובכלל 

צריך להתרגל לחשוב לפני שמדברים. יהודי צריך לדעת שבכל 

דיבור יש כח גדול מאד, להוציא מילים מהפה נחשב מעשה. 

: ,נפשי )ה, ו(והערבי נחל מביא זאת וכותב שבשיר השירים כתיב 

 מונח חלק מנפש האדם.יצאה בדברו', שבכל דיבור 

 

לדעת, רואים אנשים שלא עשו דבר כשהיו צעירים  צריך

והיום הם כלום. צריך להתחיל להתרגל מגיל קטן, וזה הגיל 

שלכם. אם מתרגלים בגיל הזה קונים את ההרגל לטבע, ומי 

 שקונה שליטה על הדיבור זוכה לקדושת הפה.

 

ש מבאר שם הערבי נחל שבכל דיבור יש חלק מנפ וכך

האדם. באדם יש נפש רוח ונשמה, המעשה נגד הנפש הדיבור 

: ,וכל )בראשית ב, יט(נגד הרוח והמחשבה נגד הנשמה, וכדכתיב 

אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו', ובתרגום: ,לרוח 

ממללא', וכאשר אדם מוציא דיבור מהפה הדיבור עולה 

אדם למעלה, ואם הדיבור הוא קדוש הוא עולה למקום קדוש וה

נהיה מחובר לקדושה של מעלה, אבל אם הדיבור אינו דיבור 

טוב או דבר שקר ח"ו וכדו', הדיבור עולה למקום טומאה 

 ומשפיע לאדם כח של טומאה ל"ע.

 

אדמוה"ז זי"ע אמר על דברי בעל ההגדה: ,וירד מצרימה  מרן

אנוס על פי הדיבור', ,וירד מצרימה' הכונה לאדם שנכנס  –

, וכמו שרואים שיש בחורים שלומדים טוב לרשות היצר הרע

עם חשק, ויש בחורים אחרים שיש להם אותו כשרון אבל הם 

לא מצליחים ללמוד, הם כאילו בבית האסורים, הנפש בבית 

 האסורים והלימוד לא הולך, ומה הטעם לזה?

 

זה אומרים חז"ל ,וירד מצרימה', אם רואים אדם שנפשו  ועל

,אנוס על פי הדיבור', כי  -ך היא במאסר היצר הרע, הסיבה לכ

הדיבור לא כמו שצריך, וכפי שאומר הערבי נחל שעל ידי דיבור 

לא טוב נכנסים לבית האסורים ח"ו. ובמילא כשיהודי רוצה 

להתרומם צריך להתרגל לקדושת הפה. וכפי שבבית המקדש 

הקריבו בכל יום אלפי קרבנות, והיו כלי שרת שעמם היו זורקים 

המזבח, כך פיו של יהודי הוא כמו כלי שרת, כיון את הדם על 

שעל ידו מדברים דיבורי תורה ותפלה ומזכירים בו את שם ה', 

וכדאי' בשולחן ערוך שצריך להזדעזע כשמזכיר שם שמים, 

ולדאבוננו לפעמים לא תופסים אפילו כשמוציאים שם ה' 

מהפה, ואחר כך אדם הולך עם הכלי שרת ורואים שאומר 

 ר לומר.משהו שאסו

 

דיבור בעלמא צריך לדעת איך לדבר. וכלשון  ואפילו

: תלמיד חכם לא יהא צועק ז( )פ"ה הל'הרמב"ם בהלכות דעות 

וצווח בשעת דבורו כבהמות וחיות. ובאמת מאד נהניתי לראות 

כשהיה הפסקת חשמל כאן בישיבה, ובדרך כלל במצב כזה 

ללמוד נהיה רעש ומתחילים לצעוק, וכאן הבחורים המשיכו 

כרגיל כאילו לא קרה כלום, וכמו כן בכל מיני מצבים שלא הכל 

הולך כשורה כולם יושבים ולומדים, ובשבוע שעבר כשהברית 

נדחתה כולם מיד ישבו ולמדו וממש לא )לנכדו בן הרב נפתלי ואזנר( 

האמנתי למראה עיני. כך צריכה להיות עבודה של בחור עובד 

 ה' שיודע מה רצון ה'.
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לעניננו, שאומר הדגל מחנה אפרים לגבי קדושת  ונחזור

הפה שהדיבור צריך להיות שוה ללב ויהיה דובר אמת בלבבו. 

)שמות  יא, וכך אומר הרה"ק מוהר"מ מפרמישלן זי"ע על הפסוק 

: ,ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו', ומפרש שלא יהיה ז(

חריץ והפסק בין הפה ללב, אלא הפה יהיה שוה למה שחושב 

בלב. ודבר זה הוא גם בדיבורי חולין, שצריך לדבר אמת כמו 

שחושב בלב, וגם כשמדבר דיבורי תפלה שלא רק הפה יתפלל 

 אלא גם הלב, לקשר יחד את הפה והלב.

 

הסיכום של ימי השובבי"ם. שהדיבור יהיה בישוב  זהו

הדעת, מה שצריך אומרים ומה שלא צריך לא אומרים. וכמה 

נעשה מקום קדוש, ויש לו רצון פנימי שמקפיד על הפה הוא 

להיות קרוב להשי"ת. וכפי שרואים שכשבחורים מדברים 

לשה"ר ל"ע מרגישים בלב הרגשה לא טובה. וכמו כן כאשר 

בחור מדבר באמצע הסדר, הרי ידוע שאמרו חז"ל: המפסיק 

ממשנתו מאכילין אותו גחלי רתמים, רק אם זה פיקוח נפש 

כ"ק האדמו"ר מוהר"א מבעלז זי"ע מותר להפסיק, ומסופר על 

שנהג שאפילו אחר שגמר ללמוד לא היה מדבר עד שהחזירו 

את הספר לארון, ולכן מי שמפסיק עוון גדול בידו וסוף מעשה 

 במחשבה תחילה.

 

בבין הסדרים לא צריך לבטל את הזמן בדברים בטלים,  וגם

וצריך לדעת שאפשר לקנות עוד שורה בגמ', ויש אנשים 

מ' בגיל צעיר ולא יכולים לשכוח זאת. בחור צריך שלמדו ג

להתרגל שמחו יהיה שליט על הלב, וכשקורה שבאמצע 

הלימוד נכנס מישהו ובחור מתגבר ולא מפסיק מהלימוד, 

מרויח גם את הלימוד וגם שנהיה שליט על עצמו, על דיבוריו 

 ומעשיו, וכך נעשה לאדם אחר.

 

ש, יש לבקש ק שהוא יום גדול וקדו"כשמגיע שב ועתה

שתהיה התרוממות בשב"ק, שיהא הילוכך תהא בנחת, וננעל 

כראוי את ימי השובבי"ם. ונזכה לקדש את עצמנו ולקבל 

 ()בלתי מוגה   שבתות מתוך רוב שמחה, ושיהא שבת שלום ומבורך.

 
  והברכה להבה"ח נפתלי צבי פרידמן הי"ו שהמציא לידינו שיחה זוהתודה 

 
 לקבל שבתותוזכנו 

 

מסכת ארוכה היא והרבה יש מה לדרוש בה:  –מסכת שבת 

תפילות שבת, סעודות שבת, זמירות שבת, אולם מענין להבחין כי כל 

שלשת דברים אלו קיימים אף במועדים וזמנים אחרים, על אף שודאי 

בשבת הכל שונה ונעלה יותר, אולם ישנו דבר אחד אשר מיוחד ויחיד  

 "קבלת שבת". –לשבת קדש בלבד 

כמדומה שלא מצאנו בשום זמן או מצוה מעמד מיוחד לקבל את 

הקדושה הנשפעת אז, כפי שבשבת קדש קיים מעמד שכזה באמירת 

פני שבת נקבלה, ואף  –מזמורים מיוחדים לקבלת שבת, פיוט מיוחד 

בתחינה הנאמרת קודם קידוש איננו מבקשים על שמירת השבת אלא 

 דוקא וזכנו לקבל שבתות.

מקור הדברים מופיע בדברי חז"ל, ופי שחוזר על כך הרמב"ם, 

כיצד היו האמוראים הקדושים מצפים ומקבלים את השבת, וכך 

פוסק הרמב"ם כי קודם כניסת השבת צריך האדם לשבת ולצפות כפי 

 שמצפים לקבל פני מלך.

אמנם אצל חסידים היה ענין ההכנה לכל דבר שבקדושה יסוד 

לכל החפץ להתקדש בקדושת המצוה או המועד,  גדול בעבודת הבורא,

אולם ודאי חשיבות יתירה ומיוחדת נודעה להכנה לשב"ק. ראשית 

כפי שנתבאר שהכנה זו שורשה בדברי חז"ל, ועוד זאת שהרי עיקר 

תכלית ההכנה היא בכדי שהמצוה שנעשית תהא בדעת נכונה וברורה 

יאותה היא ולא כמעשה קוף ללא מוח ולב, וא"כ שב"ק אשר כל מצ

האור הנשפע בה להאיר ולהעיר לב האדם לאהבתו וליראתו ית', ודאי 

 ללא הכנה ראויה בלתי אפשרי לזכות לכך.

וכעת מהצד הפרקטי. יום שישי הינו בדרך כלל יום עמוס בהכנות 

לכבוד שבת קדש, כך שמטבע הדברים המעבר מיום השישי לשב"ק 

וחד... )ולא בכדי הוצרכו אינו נעשה תמיד בצורה נינוחה ורגועה במי

חז"ל להזהיר שאת שלשת הדברים הנאמרים בע"ש בין השמשות יש 

לצרף את תפילת  –לומר בניחותא...( דוקא לכן מצאו החסידים עצה 

אז כבר  –המנחה לשב"ק, כך שפתיחת השבת היא בתפילת מנחה 

מתנערים מאוירת החולין ומתיישבים בדעת נכונה לקראת שבת 

 הענינים העמוקים שבכך כידוע מדברי הבעש"ט זי"ע(.המלכה )מלבד 

חסיד אמיתי מרגיש כי ללא הודו וידיד נפש הוא פשוט לא מסוגל 

הרהור תשובה וטהרת הלב  –להיכנס לשבת, ללא מעט התבוננות 

 כיצד נקבל פני המלך?

ואם כעת משמיא קזכו לנו שהציבור מתעורר לכך בעקבות 

הרי שודאי זו ההזדמנות לכל אחד קריאתו של מרן אדמו"ר שליט"א, 

מאיתנו לחזק ולהתחזק בענין )וכידוע שהוא תקנת חבורתנו הק' זה 

שנים רבות להשתדל להיות בביהמ''ד לפחות חצי שעה לפני שבת 

 בשעון חורף ושעה לפני שבת בשעון קיץ(.

כך שמעתי מאאמו"ר שליט"א שאצל החזון איש התקיים כידוע 

עמדו וחיפשו בחוץ "עשירי" לתפלת מנחה מנין בביתו, ופ"א בעש"ק 

גדולה, עבר שם אדם חסיד ובקשו לקרוא לו למנין, הורה החזו"א לבל 

יקראו לו כי אצל חסידים תפלת מנחה בערב שבת היא כבר חלק 

 מהשבת וזמן נשגב של קדושה והתעוררות.
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 לכבוד מערכת נחלי אורה

הרב ישראל שלום ארליך  ש"ב ראיתי את דברי

בנוגע לדברי הרה"ק מקוזמיר שנדפס במשמרת  יט"אשל

שלום תרס"א וכתב שם הדברים כלפי ספר משמרת שלום 

ובמהדורת תרע"ג כתבו כלפי הספר דברי שלום. ומזה 

 הסיק שטעות היתה למדפיסי תרע"ג.

אאמו"ר שליט"א  :אבל ממה שכתב הרה"ק מקוזמיר

נראה ברור שנכתב בשנת תרמ"ב להספר דברי שלום ולא 

תרס"א על הספר משמרת שלום מפני שהרה"ק מטריסק ב

נסתלק בשנת תרמ"ט. אלא שכנראה נשמט מהדברי שלום 

כמו הסכמת מרן מוהר"א והמדפיס מהדורת תרס"א שינה 

למשמרת שלום משום שחשב מה לדברי שלום לכאן וכנראה 

שרבינו בעל משמרת שלום בשנת תרע"ג תיקון הלשון 

  לדברי שלום. 

מסתבר לומר שמדפיס יתקן מדברי שלום ובכלל יותר 

למשמרת שלום כשעומד להדפיס המשמרת שלום מלומר 

שמדפיס יתקן הלשון לדברי שלום כשהוא באמצע הדפסת 

המשמרת שלום משום שאין זה סתם פליטת הקולמוס רק 

  שם אחר. 

 בהוקרה מרובה,

 יוסף פרלוב

 )נכד כ"ק האדמו"ר מנובומינסק שליט"א(

 

 

* * * 

 

 לק"י

 "יום ה' לסדר "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש

מזה זמן זמנים טובא שהשתוקקתי לבוא לשבות בקרב 

קהל הקודש ובראשם כ"ק אדמו"ר שליט"א, והנה בשבת 

שעברה, בחסד ה' זכיתי סוף סוף לדבר הנכסף: שבת 

ט"ו בשבט, זהו היום בו הגעתי לראשונה לקוידינוב  -שירה 

זכות ידיד נפשי הר"ר אלחנן לויסון הי"ו. לפני ארבע שנים, ב

כבר בהגיעי לכניסה לישיבה ברחוב מהרש"ל אמרתי בלבי 

כמה טוב להגיע שוב לבית גדול וקדוש זה... ובתוך 

ההיכל, מה נאה ומרהיב מלראות כמה מן האברכים 

יושבים ועוסקים בתורה כהכנה לקבלת אור השבת. וזמן 

תה בעת קבלת שבת. רב חכתה הנפש לדביקות כמו זו שהי

באמירת הז' קולות ובעת הניגון באמירת "בואי 

בשלום..." סעודת חקל תפוחין קדישין על שולחנו של כ"ק 

אד"ש, הטיש, ולמחרת, באמירת שירת הים בפסוקי 

דזמרא... ואפשר עוד להאריך בכל ההתרוממות שהיתה 

 ...בשבת

אך הנקודה העיקרית היא אחרת. זכורני שפעם אחת 

שיחה שנשא הרב יוחנן גומבו בפני חבורת  קראתי

ביותר הבחורים. ושאל שם מהו בית המדרש הגדול 

קא בימ"ד שמימדיו לא גדולים בעולם, וענה שיתכן שזהו דו

בפאתי בני ברק... )כמה געגועים לאותו בימ"ד ברבי 

עקיבא על קירותיו הספוגים...( כי הרוחניות אינה נמדדת 

יחסתי לדברים אלו חשיבות, אלא  לפי הגודל הפיזי. אז, לא

 ...יותר בתור משהו שבא להרמת מצב הרוח של הבחורים

אך אחרי השבת האחרונה )שאגב, באה אחרי כחצי 

שנה שבה לא זכיתי להגיע לחצר הקודש(, הרגשתי שאכן 

דבריו של אותו משגיח אינם רחוקים מהמציאות... זה לא 

מפעם לפעם, סוד שהנני נוהג להסתובב במקומות נוספים 

אך יכול אני להעיד שבני עליה כמו שישנם כאן, בחורים 

ואברכים מעולים עם מידות מופלאות, כשנקודת העבודה 

 .הפנימית בוערת בהם, קשה למצוא במקומות אחרים

גם הבחור היקר שהגיע יחד עמי לחזות בנועם ה' 

במהלך השבת, אמר לי אחר כך שבקוידינוב הרגיש אוירה 

ביקות, וראה כי איכות אינה קשורה לכמות מיוחדת של ד

 ...החסידים

אין ספק כי זה עורר מחשבות בראשי כי עלי להיות מן 

אותם אלו שנאמר עליהם "וממהרים לבוא", להגיע יותר 

 .להסתופף בצל הקודש

 בברכה נאמנה,

 ידידיה שלמה ניסים

 יד בנימין -ישיבת תורת החיים 

 

 

* * * 

 

יכות לחבורה הק' וליהנות לצערי לא זכיתי לדור בסמ

מזיו אורה מדי שבת בשבתו, אך זאת נחמתי, כי כשמגיע 

אלי גליונכם הנפלא נחלי אורה )אשר יוצא לאור ביגיעה 

מרובה ע"י האברכים החשובים שליט"א וע"כ תודתי נתונה 

להם( ובו מופיעים בטוטו"ד דא"ח ממרנן רבוה"ק זיע"א 

סב לי הדבר עונג ולהבחלח"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, מ

שבת ממש. תחזקנה ידי העוסקים במלאכת הקודש ישלם 

 ה' שכרם ותהא משכורתם שלמה מן השמים.

 אהרן יצחק פוירשטיין,

 אשדוד
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 מ
 שו"ע ומשנה ברורה הל' קריאת התורה

 

לכבוד מדור אבן הטוען בגליוננו החשוב נחלי אורה. 

אכתוב כאן מספר דברים שהתקשיתי בלימוד המשנ"ב 

 היומי.

 סימן קל"ה סעיף א', ובמשנ"ב ס"ק ג':
א. ואם היו ב' חתנים בבית הכנסת והם ישראלים מותר 

להוסיף לקרות ד' דלדידהו הוי כיו"ט שמותר להוסיף. 

 ובמ"ב: ולדינא כתבו האחרונים דאין נוהגין כן.

לא זכיתי להבין שהרי הטעם שאין מוסיפין בחול הוא 

רא יש בזה שאצל החתנים משום טורח ציבור, וא"כ מה סב

 הוא יו"ט.

ושמעתי לבאר בדרך צחות, שמכיון שהחתן פטר את 

הציבור מאמירת תחנון, א"כ ראוי ליטרוח מעט עבור שיקבל 

עליה. ואולי יש בדברים אלו ביאור אמיתי, שכפי שלגבי 

תחנון נפטרים כולם מאמירת תחנון כי נגררים אחר החתן 

קריאה נחשב שאצל כל שאצלו יו"ט, א"כ לגבי ההוספה ב

 הציבור הוא יו"ט ואפשר להוסיף עליה לחתן.

 

 ס"ק ט':
ב. אם אין כהן בבית הכנסת הולכין אחר הגדול בחכמה 

 ומנין.

 ?במניןמהו הגדול 

מזה זמן נסתפקתי, אם שמע אדם מהבעל קורא כל התיבות ג. 

אלא שבשעת מעשה לא הבין מה ששומע כי לא הבין היכן 

מתחלת השניה, וכגון כששמע הפסוק נגמרת תיבה אחת ו

ֶמֵתינֶיָה, -חלוקי-"ויפקח אלקים את עיניה" היה נשמע לו ויפק

 האם יצא ידי חובתו בקריאת התורה?

 בברכה שנזכה להגות בתורה בדיבוק חברים ובשמחה.

 )הרב יששכר צבי טייכנר(
 

 סימן קמ"ד, משנ"ב ס"ק י"ז:
האחרון, . ואם ירצו לקרות למפטיר מהקרואים שקודם ד

המגן אברהם מתיר דאין שייך פגם אלא כשקורא בשניהם 

זה אחר זה דיאמרו למה לא קרא בראשון אלא שחסר 

הפרשה בו, אבל כשהפסיק בינתיים באיש אחר הוי ליה 

עתה כקורא מחדש, והב"ח אוסר וכן מצדד האליה רבה 

לדינא מטעם דאכתי יאמרו דנודע עתה פסולו של הספר 

 אחרת.ראשון ולכך קרא ב

לכאורה צ"ב דעת הני קדושים, דאם חוששין שהס"ת הוא 

פסול היו צריכין לקרוא לכל הקרואין של הס"ת, ובזה 

שקוראין לעלות רק לעולה אחד של הס"ת הראשון מוכח 

 דאיכא טעם אחר. וצ"ב דבריהם הק' וה' יאיר עיני.

)הרב אהרן פינחס ארליך(        
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